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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
***
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΠ - ΕΔΙΠ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ 73100 ΧΑΝΙΑ
Χανιά, 19.10.2022
Αρ. Πρωτ. 828
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Μιας (1) κενής οργανικής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κατηγορίας ΠΕ,
εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, της Μονοτμηματικής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Υδροκλιματολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.545/1977 (ΦΕΚ 46/Α΄/17.02.1977) «Περί συστάσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό
την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».
2. Την υπ’ αριθμ. 201647/Z1/21.11.2017 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 627/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2017) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του
Πολυτεχνείου Κρήτης, με θητεία τεσσάρων ετών, από 01.12.2017 έως 30.11.2021.
3. Την υπ’ αριθμ. 1947/04.12.2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης «Καθορισμός του
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού
από τους Αντιπρυτάνεις» (ΦΕΚ 4472/Β΄/19.12.2017).
4. Τις διατάξεις του εδ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/03.08.2018) με τις οποίες
ορίσθηκε ότι «(β) Οι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μονομελών
οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται
να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους» και παρατάθηκε
η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών έως την 31η.08.2022.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.4917/2022 (ΦΕΚ 67/A΄/31.03.2022), όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4950/2022 (ΦΕΚ 128/A΄/02.07.2022), με τις οποίες
ορίσθηκε ότι «2. Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των
Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.08.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να
υπερβεί την 28η.02.2023».
6. Την υπ’ αριθμ. 3236/18.04.2022 Διαπιστωτική Πράξη (ΦΕΚ 1013/Γ΄/28.04.2022) του Αντιπρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης
περί της αυτοδίκαιης αποχώρησης από την υπηρεσία, στις 31.08.2022, του Πρύτανη του Πολυτεχνείου
Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελου Διαμαντόπουλου του Θεολόγου, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας.
7. Τον διορισμό του Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΦΕΚ 1272/Γ’/30.05.2022)
8. Την παρ. 7 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/30.07.2022), η οποία τροποποιεί το άρθρο 448
του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.07.2022) με την προσθήκη της παραγράφου «12. Στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την
31η.08.2022 και η διάρκειά της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το
αργότερο έως την 28η.02.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του Ν.4917/2022 (Α 67)
με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ των υπηρετούντων
Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών Πρύτανης
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αφυπηρετεί την 31η.08.2022. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της
τρέχουσας θητείας».
Την υπ’ αριθμ. 4964/24.08.2022 ομόφωνη Απόφαση (ΦΕΚ 774/Υ.Ο.Δ.Δ./30.08.2022) της Συγκλήτου του
Πολυτεχνείου Κρήτης για τον ορισμό του Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών Μιχαήλ Λαγουδάκη του Γεωργίου με ΑΔΤ Φ181356 και νυν Αντιπρύτανη Διοικητικών
Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης
από την 01η.09.2022 και έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την
28η.02.2023.
Τις διατάξεις του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚ 132/Α΄/29.06.1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, περ. ιγ του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).
Τις διατάξεις των άρθρων 76, παρ. 3, περ. ια, 77 και 78 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/23.09.2020)
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 «Δομή, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α΄/06.09.2011) ως
ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» καθώς και της υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εφαρμοστικής εγκυκλίου με ΑΔΑ
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ.
Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1γ του Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/02.03.2018), καθώς και το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
με αρ. πρωτ. 89185/Ζ2/04.06.2019, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5524/04.06.2019.
Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 3 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α΄/03.08.2018).
Το άρθρο 465, παρ 4 του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 141/Α΄/21.07.2022)
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ» (ΦΕΚ 99/Α΄/01.05.2002).
Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/Α΄/29.09.2009).
Την με αριθμό 431/7/2016/11.10.2016 Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου (αριθμός συνεδρίασης
431/06.10.2016) με θέμα «Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και περιοδική αξιολόγηση Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του
Ν.4386/2016», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3510/Β΄/01.11.2016.
Την με αρ. πρωτ. 3507/10.5.2022 πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία
διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Αριστείδη Κουτρούλη του Γεωργίου,
μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος με Α΄ βαθμίδα από 09.05.2022, ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε και ανέλαβε
καθήκοντα σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
του ιδίου Ιδρύματος (ΦΕΚ 1004/Γ΄/27.04.2022).
Την απόφαση της 11ης/15.06.2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με θέμα «Προκήρυξη μιας θέσης ΕΔΙΠ λόγω
παραίτησης μέλους ΕΔΙΠ της Σχολής»
Την με αρ. Φ.1/Γ/498/115092/Β1/22.09.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α΄/28.06.2014) του Τμήματος Κατάρτισης Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης Τακτικού
Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του ΥΠΑΙΘ.
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24. Την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση προκήρυξης μίας (1) θέσης
(ΕΔΙΠ) της Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με αριθμό πρωτ.
122717/Ζ/06.10.2022 με ΑΔΑ 6Η7Π46ΜΤΛΗ-Δ6Ν (αρ. πρωτ. 625/06.10.2022 εισερχομένου εγγράφου στο
Πολυτεχνείο Κρήτης).
25. Το σχέδιο της Προκήρυξης της θέσης με αρ. πρωτ. 4280/24.06.2022, το οποίο υπογράφηκε από τον τότε
Πρύτανη Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας με το διαβιβαστικό έγγραφο
με αρ. πρωτ. 4281/24.06.2021.
Προκηρύσσει
Μια (1) κενή οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) κατηγορίας ΠΕ με Δ’ εισαγωγική
βαθμίδα για τις ανάγκες του Τομέα «Περιβαλλοντικής Υδραυλικής Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής» της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου
Κρήτης, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, στο γνωστικό αντικείμενο
«Υδροκλιματολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» με τα ακόλουθα προσόντα:
Α. Πτυχίο ΑΕΙ, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής.
Β. Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη εμπειρία διδακτικού ή επικουρικού διδακτικού έργου σε ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο
• Συναφής Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
• Συναφής ερευνητική προϋπηρεσία και δημοσιευμένο έργο
• Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)
Όποιος επιθυμεί να καταλάβει την παραπάνω θέση και εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα, καλείται να υποβάλλει
στα γραφεία του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Κουνουπιδιανά (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης στον τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση, για την οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο
υποψήφιος, και το γνωστικό της αντικείμενο
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να
υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση)
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή
δημοσιεύσεις (στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά
αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης)
4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο ξένης γλώσσας, που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα
με το άρθρο 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05.03.2001).
6. Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τυχόν υπάρχουσας
διδακτορικής διατριβής, τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (θα βρίσκονται στη Γραμματεία
της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής)
7. Αποδεικτικά απόκτησης επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής ή επιστημονικής προϋπηρεσίας.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
9. Πτυχίο, δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή
εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από
το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
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Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ή να μεριμνήσουν για:
1. Πιστοποιητικό Υγείας για διορισμό, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πολυτεχνείου
Κρήτης που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών
πιστοποιητικών γνωματεύσεων α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα της
αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί, πριν την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
2. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄,
τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής
πράξης διορισμού.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματέα της
Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κα Γεωργία Πονηρίδου στη διεύθυνση
tponiridou@tuc.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση «Πολυτεχνείο Κρήτης, Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), Πολυτεχνειούπολη-Ακρωτήρι, 73100 Χανιά (τηλ. 2821037781-37788)».
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας
του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επισημαίνεται ότι η διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φορέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 2190 του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2745/Γ/31.12.2022.
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Εσωτερική διανομή:
● Γραφείο Πρύτανη
● Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
● Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
● Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

